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Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graag berichten wij u met dit Tussentijds Bericht over de huidige gang van zaken en over de voortgang van projecten
die door ons Fonds in en om Tumani Tenda in Gambia worden uitgevoerd. Deze keer:

Corona
Dankzij de getroffen maatregelen is het aantal coronagevallen in Gambia beperkt gebleven.
Momenteel zijn nog tientallen mensen in zelfisolatie na een positieve test, met lichte symptomen.
Van de 6 Corona patienten die nog in het ziekenhuis zijn heeft geen enkele zuurstof nodig. Het
leven is nagenoeg weer teruggekeerd naar normaal, behalve dat er geen toeristen zijn, wat op alle
nivo’s een impact heeft op de Gambiaanse economie. Gelukkig was er veel regen dit jaar, wat
betekent dat er goede oogst verwacht wordt. Dit zal op het platteland de economische schade
beperken.
Schoolboeken
Er zijn weer schoolboeken per container
naar Gambia verstuurd door de Stichting
Bennie helpt Gambia. Deze zouden
begin november daar verwacht kunnen
worden: twee paletten met in totaal 30
bananendozen met ieder een gewicht
van ongeveer 20 kilo.

Sponsoring
Er is eenzelfde bedrag voor de leerlingen
overgemaakt als in 2019. Alle lopende verplichtingen
inzake opleidingen zal de Stichting ook in de
toekomst nakomen.
Hiernaast een bericht van Alieu Taal van zijn
WhatsApp status. Temidden van Henriette en haar
man Fankas Sonko is hij u dankbaar voor de steun
voor zijn opleiding, schoolgebouwen, kleding, laptop
en andere benodigdheden.

Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is aan de relaties van het Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit
Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via e-mail adres info@tumanitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Hieronder een berichtje van een dankbare studente Engels Marian Correa die ons laat weten hoe
ver ze met de studie is. Goed om te horen!

Gift voor een nieuw Ouderen-project!
Er is dit jaar aan TTDF een zeer genereuze gift toegezegd. Er wordt gedacht aan een project voor
de serviceverlening aan ouderen. Henriëtte gaat met deskundigen praten in Gambia over de
mogelijkheden en de voorwaarden van serviceverlening aan ouderen in Gambia. U hoort daar
mee over in het volgende Tussentijds Bericht. Wilt u zien hoeveel TTDF – projecten er sinds het
begin van de stichting zijn opgestart? Kijk dan op de site: http://www.tumanitenda.nl/projecten/ en
download de lijst met de belangrijkste TTDF – projecten.
Gift Cooking stoves
Er is door TTDF een gift van 1000 euro gedaan aan de Stichting Dawda Gambia voor de cookings
stoves (www.dawdasg.nl). Aangekomen in Tumani Tenda!
Door corona was er een vertraging bij het
maken van pellets die gebruikt worden als
energiebron. Lees
https://www.dawdasg.nl/speciale-projecten/
om te zien waar het om draait.

Ook op deze site meer over de
samenwerking met TTDF. Beide
organisaties zijn bezig met de ontwikkeling
van een dorp in Gambia door onderwijs of
onderwijsondersteunende projecten. Dawda
ondersteunt daarnaast ook meer
economische projecten.

Met vriendelijke groet,
Gerry Swane
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
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Het bestuur van het TTDF bestaat uit de volgende personen
Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester

Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl
secretaris

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden in
Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
Tel.0343-411928
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